
 بیشتر بدانیم: آیا وزوز گوش شما را ھم آزار می دھد؟ 

وزوز گوش، یک صدای درونی است که در سر یا گوش احساس می شود؛ این در حالی است که در محیط پیرامون این 
 صدا وجود ندارد و بیشتر مواقع اطرافیان ھم متوجه آن نمی شوند، اما یکی از شایع ترین نشانه ھایی است که ھمراه با

 کاھش شنوایی مشاھده می شود.

   

به گزارش وبدا، فوق تخصص گوش، حلق و بینی و رییس مرکز آموزشی درمانی خلیلی شیراز، گفت: وزوز گوش به صورت 
سر و صدا یا زنگ در گوش و یا صدایی مانند صدای باد احساس می شود و بیشتر به صورت ذھنی است و تنھا خود 

  به صورت عینی بوده و پزشک با کمک وسایلی نیز می تواند متوجه آن شود.شخص احساس می کند، اما گاھی 

ممکن است وزوز گوش به قدری خفیف باشد که بیمار آن را تنھا در سکوت شب حس کند یا آنقدر شدید باشد که در 
زوز مدت روز، شنوایی شخص را مختل کرده و باعث آسیب ھای عصبی و حتی خودکشی شود، اما باید دانست که و

    گوش بیشتر ناشی از بیماری ھای گوش است.

   

  انواع وزوز گوش و دالیل ایجاد آن

وزوز گوش می تواند ذھنی و یا عینی باشد؛ وزوز گوش ذھنی می تواند ناشی از بیماری ھای گوش خارجی، پرده 
گوش راھنمای خوبی  صماخ، استخوانچه ھای حلزون، عصب شنوایی، ساقه مغز یا خود مغز باشد، البته مشخصات وزوز

  برای شناخت محل ضایعه نیست.

واکس گوش خارجی، پارگی پرده صماخ و وجود مایع در گوش میانی عالوه بر وزوز گوش، باعث گنگی شنوایی شخص و 
تغییر صدای او می شود و بیمار صدای خود را به صورت صدایی غیر طبیعی و میان تھی توصیف می کند؛ التھاب گوش 

اعث وزوز گوش ضربانی می شود و با بھبود التھاب، وزوز گوش برطرف می شود، عفونت ھای مزمن گوش میانی نیز ب
  میانی ھم به ندرت سبب وزوز گوش می شوند.

   

در اشخاصی که وزوز گوش آنھا به دنبال آسیب صوتی مکرر(شلیک تفنگ) است، وزوز گوش یک عالمت ھشداردھنده 
سر و صدا دور باشد، در غیر این صورت احتمال کاھش شنوایی دایمی وجود دارد،  محسوب می شود و فرد باید مدتی از

ھمچنین داروھایی که به گوش داخلی آسیب می زنند و باعث کاھش شنوایی می شوند، می توانند منجر به وزوز گوش 
  شوند.

   

بودن غیر طبیعی شیپور اگر وزوز گوش از سوی پزشک ھم قابل شنیدن باشد، عینی است و علت آن می تواند باز 
اوستاش به دلیل کاھش وزن ناگھانی و شدید یا انقباض عضالت کام نرم باشد؛ نوع دیگر که حالت ضربانی دارد و ھمزمان 

  طور شایع در جمجمه) رخ دھد.  وریدی(به –با ضربان قلب است، می تواند در اثر آنوریسم شریانی 

   

  درمان وزوز گوش

ت مجاری گوش و گوش میانی، قابل درمان است و وزوز گوش ناشی از التھاب در اثر بھبود وزوز گوش ناشی از تغییرا
التھاب، برطرف می شود، اما وزوز گوش ناشی از اختالالت عصبی گوش، تنھا با اصالح عامل ایجاد کننده قابل درمان 

  است.

   



ی بلند پرھیز کند، زیرا صداھای بلند باعث پس از مشخص شدن بدخیم نبودن بیماری، بیمار باید به طور کامل از صداھا
تشدید وزوز گوش می شود، ھمچنین بیمار باید از مواد کافئین دار و داروھای محرک دوری کرده و قھوه، چای، کوال و 

اینکه بیمار باید از مصرف دخانیات بپرھیزد؛ بیماران می توانند برای   شکالت را از رژیم غذایی خود حذف کند، ضمن
  وزوز گوش از موزیک یا صدایی که فرکانسی معادل فرکانس وزوز گوش دارد، استفاده کنند.پوشش 

   

این گونه بیماران، می توانند با دوری کردن از ھرگونه استرس و افسردگی و استراحت کافی و جلوگیری از خستگی و 
  درصد موارد، وزوز گوش درمان می شود.٨٠مھار فشار خون باال، به بھبود بیماری کمک کنند که با انجام این نکات در 

 


